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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZĂU  

 
 

 

 

 

      Către, 
               INSTITUŢIA    PREFECTULUI  -  JUDEŢUL   BUZĂU 
                                 deconcetrate@prefecturabuzau.ro 
  

 

  

       
 

     La adresa dumneavoastră nr. 11161 / 20.08.2018, avem onoarea să vă înaintăm 

informare privind măsurile luate în perioda vacanţei şcolare pentru creşterea siguranţei elevilor şi 

cadrelor didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ.  

 

 

 

                                                                   Cu stimă, 

Desemnat 

                                          INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU                                                                                           
                                              Locotenent colonel       

                                                   Virgil CUERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

       Nr. 1948222 
       Buzau 27.08.2018 
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INFORMARE 

privind măsurile luate în perioda vacanţei şcolare pentru creşterea siguranţei elevilor şi 

cadrelor didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 

2018-2019 

 

 

Activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău pentru creşterea 

siguranţei elevilor şi cadrelor didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ 

pentru anul şcolar 2018-2019 sunt, în mare măsură, în corelare cu activităţile desfăşurate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Buzău, dar şi în mod 

independent, conform direcţiilor de acţiune stabilite la nivelul Jandarmeriei Române. 

La nivel local, la finalul anului şcolar, a fost analizată situaţia operativă din zona adiacentă 

instituţiilor de învăţământ înregistrată în anul şcolar 2017-2018, în urma căreia au fost stabilite 

măsuri concrete pentru diminuarea riscurilor de repetare a evenimentelor negative înregistrate. 

Activităţi desfăşurate anterior deschiderii anului şcolar:  

- în cadrul cadrul şedinţelor Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor constituit la 

nivelul I.P.J. Buzău şi I.J.J Buzău, principalul instrument de cooperare interinstituţională pe 

palierul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, au fost stabilite zonele de responsabilitate din 

apropierea institiţiilor de învăţământ precum şi principalele trasee de afluire şi defluire a elevilor, 

context în care Jandarmeria va acţiona zilnic, independent, cu efectivele echipei de intervenţie 

din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil în zona limitrofă unui număr de 4 şcoli pe raza 

municipiului Buzău; 

- participarea la întocmirea „Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului 

Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”; 

- participarea la întocmirea „Programul partenerial de acţiune şi colaborare privind 
activitatea de prevenire în anul şcolar 2018-2019”, în care se va pune accent pe desfăşurarea 

de activităţi preventive în zona instituţiilor de învăţământ unde au fost înregistrate incidente;   

 - pe principiul lecţiilor învăţate, a fost stabilit un mod unitar de planificare şi organizare a 

acestui tip de misiune de menţinere care să asigure acoperirea eficientă a zonelor de 

responsabilitate şi reducerea timpului de reacţie pentru intervenţia în cazul evenimentelor 

semnalate în zona unitătilor de învătămant sau în cazurile în care sunt implicaţi elevi sau minori; 

 - pentru fiecare instituţie de învăţământ din responsabilitatea I.J.J. Buzău a fost stabilit un 

ofiţer care va menţine permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ, va participa la 
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lecţii deschise şi va întocmi o mapă documentară în care vor fi consemnate toate datele de interes 

cu privire la instituţia rescpectivă; 

 - transmiterea datelor de contact ale ofiţerilor responsabili către conducerea instituţiilor de 

învăţământ repartizate acestora; 

Totodată au fost stabilite o serie de activităţi care se vor desfăşura în ziua deschiderii anului 

şcolar: 

- suplimentarea efectivelor destinate menţinerii ordinii publice care vor desfăşura activităţi în 

proximitatea unităţilor de învăţământ; 

- ofiţerii desemnaţi responsabili de unitate de învăţământ vor participa la festivităţile 

organizate cu acest prilej; 

După începerea anului şcolar se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

- punerea în aplicare a măsurilor stabilite în cadrul sedinţelor Comisiei Judeţene de 

minitorizare a activităţilor preventive, în conformitate cu prevederile OMAI 119/2017; 

- implementarea programelor de prevenire şi combatere a violenţei prin participarea la lecţii 

de dirigenţie sau alte activităţi colective organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ;  

- analizarea, săptămânal în şedinţele G.C.T.S., a activităţilor desfăşurate pe acest segment de 

menţinere a ordinii publice şi adaptarea modurilor de acţiune conform necesităţilor identificate; 

- informarea I.P.J. Buzău cu privire la activităţile desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 

- informarea conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cazul în care vor fi identificaţi minori cu 

probleme. 

 

 

 

 

   

                           Cu stimă, 

                    Desemnat 

       INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU                                                 Întocmit                                           

             Locotenent colonel       Mr.  

                    Virgil CUERU                                      Iuliu NĂNESCU 
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